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   22.21.20/10/2017 :، السبت ، األحد  الجمعة :التاريخ

  
  دســـقـــالة الـرسـ

  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
   لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  
  

  االستفزازية للمسجد األقصىمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم . 

 االحتالل يعتقل شابين في القدس بعد االعتداء عليهما بالضرب  . 

 المجلس التنفيذي لمحافظة القدس يبحث احتياجات المؤسسات والمواطنين خالل العام المقبل. 

 معرض تراثي لخنساوات فلسطين بالقدس . 

  بيوتهممليارات الدوالرات خسائر المقدسيين نتيجة هدم .  

  خطة إسرائيلية لتصفية الوجود الفلسطيني بالقدس . 

 "يعقدون الملتقى التاسع بإسطنبول" رواد بيت المقدس .  

 "تطالب بإعادة فتح مصلى باب الرحمة باألقصى" سالمية العليااإل . 
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 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى
   

استأنفت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم األحد، اقتحاماتها للمسجد األقصى  -وفا 2017-10-22القدس 
  .المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل

  
وقال مراسلنا إن المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية ومشبوهة في المسجد، واستمعوا في منطقة باب الرحمة، الى شروحات 

  .هيكل المزعومعن أسطورة ال
  

  .في الوقت نفسه، تصاعد عدد المصلين الذين أّموا المسجد المبارك بانتظار أداء صالة الظهر
  
  

 االحتالل يعتقل شابين في القدس بعد االعتداء عليهما بالضرب
   

اسنينة، وعالء اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم السبت، الشابين مصطفى أبو  -وفا 2017-10-21القدس 
  .نجيب من شارع الواد في القدس القديمة

  .ونقل مراسلنا عن شهود عيان، أن جنود االحتالل اعتدوا على الشابين بالضرب المبرح قبل اعتقالهما
  

 المجلس التنفيذي لمحافظة القدس يبحث احتياجات المؤسسات والمواطنين خالل العام المقبل
   

محافظ القدس، وزير شؤونها عدنان الحسيني، اليوم الخميس، أعضاء المجلس وضع  -وفا 2017-10-19القدس 
التنفيذي للمحافظة بصورة الوضع السياسي بعد المصالحة الوطنية، وما وصلت اليه األمور مستعرضا االوضاع التي تعيشها 

الهبة الجماهيرية التي قام بها  مدينة القدس واإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية التي تمارسها سلطات االحتالل في اعقاب
  .المقدسيون دفاعا عن مقدساتهم وعاصمتهم األبدية

  
وجاء ذلك خالل االجتماع الدوري للمجلس التنفيذي وبحضور نائب المحافظ عبد اهللا صيام، ومنسق المجلس التنفيذي 

رسمية وبعض من قادة االجهزة األمنية، محمد خالد الفقيه، ومشاركة عدد من رؤساء البلديات وممثلي الوزارات والدوائر ال
  .وذلك في مقر المحافظة بضاحية البريد
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ووفق بيان للمحافظة فإن المجتمعين ناقشوا الوضع العام في المحافظة، واحتياجات المجالس البلدية، ومختلف المؤسسات 
ل فصل الشتاء وما قد يلزم للتخفيف على للعام المقبل، ومناقشة بعض من المشاريع المختلفة وإعداد الخطط الالزمة الستقبا

  .المواطن المقدسي حال حدوث اية طوارئ
  

لقد دعا الحسيني إلى خلق جهد تكاملي من قبل الجميع وإدراج المشاريع ضمن الخطة االستراتيجية : وأضاف البيان
  .للمحافظة

  
  معرض تراثي لخنساوات فلسطين بالقدس

 
نظمت نساء بلدة شعفاط شمال  تشرين األول،/الفلسطيني في السابع من أكتوبر استمرارا لفعاليات إحياء يوم التراث

  .اج نساء البلدةالمحتلة معرضا للمنتجات التراثية من إنت القدس شرق
 

يحتوي على أجنحة مختلفة من المنتجات اليدوية  " معرض الخنساوات للتراث الفلسطيني"  والمعرض الذي حمل اسم
وتخلل افتتاح العرض أمس الجمعة دبكة شعبية أدتها . والمأكوالت الشعبية وزيت الزيتون وغيرها كالتطريز واإلكسسوارات

  .نسوة البلدة
 

غدير أبو خضير إن فكرته تهدف إلى رفع مستوى المرأة في بلدة شعفاط بشكل خاص، وعليه تم  وتقول منسقة المعرض
  .اختيار معروضات صنعتها المرأة الفلسطينية وتحديد خنساوات عائلة أبو خضير في بلدة شعفاط

  
لألجيال بهدف المحافظة أما هدى أبو خضير المشاركة في المعرض بمطرزات يدوية، فأكدت على فكرة تناقل التراث ونقله 

  .عليه، والتأكيد على الوجود الفلسطيني العميق الجذور في هذه األرض
  

  الجزيرة: المصدر 
  

  . مليارات الدوالرات خسائر المقدسيين نتيجة هدم بيوتهم
  

 رام اهللا-حممود الفطافطة

تسعة  من قبل االحتالل اإلسرائيلي تجاوزت القدس التكاليف االقتصادية لهدم البيوت في كشفت دراسة جديدة عن أن
  .2013 إلى 1967خالل الفترة الممتدة من  مليارات دوالر
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دها الباحث عيسى سميرات لصالح مركز المعلومات البديلة في القدس وُنشرت نتائجها مؤخرا، أن وأظهرت الدراسة التي أع
، مما أدى إلى تشريد ثالثين ألف مقدسي معظمهم 1967هدم وأزال حوالي أربعة آالف منزل منذ عام  االحتالل اإلسرائيلي

  .من األطفال
  

، والهدم العقابي %)48(الهدم العسكري : تتنوع بين أربعة، هي وتبين الدراسة أن أشكال وادعاءات الهدم اإلسرائيلية
أن  -وفق الدراسة-ويعتقد معظم المقدسيين %). 24(، والهدم غير معروف األسباب %)20(، والهدم اإلداري %)6(

  .البناء دون ترخيص يأتي نتيجة لعدم منح تراخيص إسرائيلية للبناء ألسباب سياسية
  

    فيضان املعاناة
  

الدراسة إلى أن الضحايا تحملوا جراء ذلك تكاليف اقتصادية وغير اقتصادية، وآالما كثيرة ومتعددة أثرت سلبا على  وتشير
مستقبلهم، بدءا من شراء قطعة األرض بثمن مرتفع، ثم بناء البيت على نفقة األسرة الخاصة، فضال عن دفع ماليين 

م عالج بعض أفراد األسرة في مصحات عقلية ومستشفيات، وما الدوالرات أتعاب محامين وبدل غرامات ومخططات ورسو 
خيمة ال تتسع للجميع، وصوال إلى فقدان وحدة ، مرورا باستئجار بيت أو البطالة إلى ذلك من التحاق رب األسرة بركب

  .فلسطين العائلة التي ال تزال تشكل المكون االجتماعي الرئيس في
  

ميرات أن المقدسيين خسروا حقوق الملكية ومصادر عملهم ووظائفهم، وقد يظل الفرد منهم يبحث عن ويوضح الباحث س
من مساحة % 25بيٍت يقيم فيه لمدة تزيد على خمس سنوات بعد عملية الهدم، منبها إلى أن نسبة البيوت الُمهدمة تقدر بـ

لف مقدسي يعيشون في تهديد دائم بهدم بيوتهم، في ظل أ 85األحياء غير المرخصة في القدس، في الوقت الذي ما زال فيه 
  .غياب حل إلنهاء معاناتهم المستمرة

  
يهددها خطر اإلزالة والتدمير، وال يتمتع  -ُتشكل ثلث أحياء القدس الشرقية-ألف بيت  15ال زال   وتذكر الدراسة أنه

ن اإلسرائيلي من استخدام شبكتي المياه والمجاري، األشخاص الذين يعيشون فيها بأدنى الحقوق األساسية، إذ يمنعهم القانو 
  .وهو ما أدى إلى انتشار أمراض خطيرة بينهم

  
وتوضح الدراسة أنه ال يوجد ما يدل حتى اآلن على أن هدم البيوت هو الحل لوقف البناء دون ترخيص أو التقليل من حجمه، 

فقط من عدد البيوت المبنية في هذه % 17ترخيص ُيشكل إذ ُتظهر نتائج الدراسة المسحية أن عدد البيوت التي بُنيت ب
  .2001و 1992غير مرخص بين  6700بيت مرخص مقابل  1400الفترة، فمثال بني 
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وتذهب الدراسة للتأكيد على أن عمليات الهدم لم يتم تنفيذها وفق ضوابط الضرورة العسكرية المطلقة وغير مجدية لتحقيق 
إسرائيلية من أنه لم تعد هناك عالقة بين عدد العمليات التي ينفذها الفلسطينيون وبين ارتفاع األمن، موردة ما ذكرته دراسة 
  .عمليات هدم البيوت كعقاب

  
  تعويض ومقاضاة

    
اللجنة "في عمليات الهدم تلك، ويشير إلى أن منسق  القانون الدولي ويتطرق الباحث سميرات في دراسته إلى رأي أساتذة

جيف هالبر ساوى بين القانون اإلسرائيلي في هذا المجال وقانون نورمبيرغ النازي، " اإلسرائيلية ضد هدم البيوت الفلسطينية
صغير " غيتو"القوانين في الدول المتقدمة، إنما ُفرض لمنع الفلسطينيين من البناء واإلبقاء عليهم في  على اعتبار أنه ال يشبه

  .في شرقي القدس
  

إنشاء مؤسسة تعويض مهمتها توثيق حقوق التعويض التي تستحق للمقدسيين : وخلصت الدراسة إلى جملة توصيات، أهمها
  .في القدس على أولويات الملف السياسي أثناء التفاوض مع الدول المانحة الذين تُهدم بيوتهم، وإدراج ملف هدم البيوت

  
كما أوصت بالبدء برفع قضايا تعويض عن هدم البيوت أمام المحاكم الدولية، وتوفير مباٍن عامة وشقق سكنية تعمل على 

ونية مهمتها العمل على تسجيل استيعاب المهددين بالهدم وعدم السماح بتشريدهم خارج منطقة سكناهم، وإنشاء مؤسسة قان
  .األراضي والحفاظ على الملكية للمقدسيين

  
  الجزيرة: المصدر 

  
   خطة إسرائيلية لتصفية الوجود الفلسطيني بالقدس

  
 القدس-حممد حمسن وتد

مستقبل  وتداعياتها على" إنقاذ القدس"في الوقت الذي تحفظت فيه األحزاب اإلسرائيلية عن اإلدالء بأي تصريح ناقد لخطة 
رؤية بتقديم الخطة إلى اإلدارة األميركية كجزء من ال بنيامين نتنياهو المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وعد رئيس الوزراء
  .اإلسرائيلية لمقترح العاصمة الفلسطينية في بيت حنينا

 
مؤخرا،  عنات باركو، وقدمته لرئيس الحكومة الليكود من حزب الكنيست مشروع سياسي أعدته عضو" إنقاذ القدس"وخطة 

، عبر عزلها عن المدينة السلطة الفلسطينية ونقلها لسيادة بالقدس وتقضي بالتنازل عن البلدات والتجمعات الفلسطينية
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المحتلة بجدار عازل، وذلك لضمان أغلبية يهودية بالمدينة المقدسة مع أقل عدد من الفلسطينيين الذين سيتم منحهم 
  .الجنسية اإلسرائيلية

  
بواقع % 73، نسبة اليهود منهم ألف نسمة 882وحسب دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، يبلغ عدد سكان القدس 

ألف  332آالف يقطنون بالمستوطنات شرقي القدس التي يبلغ عدد سكانها الفلسطينيين  210ألف إسرائيلي؛ منهم  550
  .ألف مقدسي عن المدينة المحتلة 170من التعداد السكاني للمدينة، في حين عزل الجدار نحو % 27نسمة، يشكلون 

   
  

    طرد وجذب
  

التي أطلقتها  االستيطانالفعاليات المقدسية بأن الخطة ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكم مخططات التهويد و وتجمع 
وتفريغها من الفلسطينيين، وتأتي باركو في هذه  تهويد القدس ، وتهدف إلى1973عام  جولدا مائير اإلسرائيليةرئيسة الوزراء 

  .المرحلة لتحديث الخطة بموجب التطورات ومستجدات الديموغرافيا والجغرافيا التي فرضتها حكومات االحتالل المتعاقبة
  

تتوج اآلن مخططاتها االستيطانية  إسرائيل  المهندس خليل تفكجي بأن بيت الشرق طان فيويعتقد خبير الخرائط واالستي
والتهويدية للقدس، وتتواجد في مرحلة حسم الصراع الديموغرافي والجغرافي لصالح أغلبية يهودية، وذلك عبر التخلص من 

د بلدية القدس في عهد الدولة األردنية بالتنازل عن األحياء الفلسطينية الوجود الفلسطيني بالمدينة المحتلة والعودة إلى حدو 
  .بضاحية القدس على مساحة ستة كيلومترات مربعة

  
واستعرض تفكجي المشاريع والمخططات التي نفذها االحتالل لتفريغ القدس من سكانها األصليين وجذب اإلسرائيليين، مبينا 

وسحب  ن مساحة القدس الشرقية، كما تم هدم أكثر من عشرة آالف وحدة سكنيةم% 87منذ االحتالل تمت مصادرة   أنه
  .ألف عائلة 15اإلقامة والطرد لـ

  
" معاليه أدوميم"كما دشنت إسرائيل شبكة طرق وأنفاق وشوارع التفافية ومشاريع بنى تحتية تمهد لضم الكتل االستيطانية 

، والتخطيط لسكة حديدية تربطها أيضا بمركز البالد، وكذلك التخطيط غربا للقدس" موديعين"جنوبا و" غوش عتصيون"شرقا و
  .شرق القدس" النبي موسى"لمطار دولي في منطقة 

  
، موضحا أن الحديث "إجماعا صهيونيا حول اإلبقاء على القدس موحدة"ولفت تفكجي في حديثه للجزيرة نت إلى أن هناك 

، في حين ارتفع %180يدور حول صراع ديموغرافي ووجودي بالنسبة لإلسرائيليين، حيث بلغت نسبة زيادة اليهود بالقدس 
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والتشريد القسري التي تعتمدها  التهجير لرغم من مخططاتعلى ا% 368عدد المقدسيين في ظل االحتالل بنسبة 
  .المؤسسة اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين

  
ح بأن أعداد المستوطنين تتراجع سنويا رغم عوامل الجذب والتحفيز، وتوقعت أن تنخفض لكن ثمة تقديرات إسرائيلية ترج

  %.55بواقع  2050على أن يكون الفلسطينيون أغلبية بحلول عام % 58إلى  2030عام 
  

إسرائيل وحول انعكاس المخططات االستيطانية وتداعياتها على المقدسيين وعلى مستقبل أي تسوية سياسية، قال تفكجي إن 
التي يجري تشريع قوانين لضمها لسيادة  الضفة الغربية من مساحة% 10التي تشكل " القدس الكبرى" بصدد اإلعالن عن

بموجب قرار سياسي سيتخذ تماشيا مع الظروف اإلقليمية والدولية، بينما يهدف المشروع االستيطاني إلى السيطرة  لاالحتال
  .حل الدولتين من مساحة الضفة الغربية؛ مما يستحيل تطبيق% 60على 

  
    حسم وعزل

  
جواد صيام أن إسرائيل تسابق الزمن في هذه المرحلة لحسم " وادي حلوة سلوان"من جانبه، يرى مدير مركز معلومات 

لإلبقاء عليها تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة مع ضمان ما " الحوض المقدس"أو ما تسيمه  القدس القديمة المعركة على
بإشراف ورقابة دولية، على أن يتم استحداث مشاريع بنى تحتية بالمدينة  المسجد األقصىتسميه حرية األديان في الكنائس و 

اك داخل األسوار بتدشين شبكة أنفاق خاصة لتنقل اإلسرائيليين والسياح األجانب وطرق التفافية ومغطاة تحول دون االحتك
  .بالفلسطينيين

  
، بدأت إسرائيل تكثيف مشاريع االستيطان والتهويد أوسلو اتفاق عقب التوقيع على وأوضح في حديثه للجزيرة نت أنه

لتسليم األحياء السكنية الفلسطينية شرقي القدس للسلطة الفلسطينية لتتولى إدارة الشؤون المدنية  وفرضت وقائع على األرض
  .لسكان على أن تبقى المسؤولية األمنية إلسرائيلل

  
بأن العاصمة الفلسطينية هي  مع الدوليللمجت توشك إسرائيل على إنجاز مخططاتها لتصرح -يقول صيام-وفي هذه المرحلة 

بيت حنينا والمجلس التشريعي في أبو ديس، مبينا أنه عقب االنتهاء من بناء الجدار ونقل الحواجز العسكرية وشق الطرق 
االلتفافية لتفصل التجمعات الفلسطينية عن الكتل االستيطانية، فالكثير من التجمعات المقدسية باتت معزولة عن المدينة 

  .المحتلة
  

  الجزيرة: المصدر 
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  يعقدون الملتقى التاسع بإسطنبول" رواد بيت المقدس"
  

 إسطنبول-خليل مربوك

، الذي ينظمه االئتالف العالمي "رواد بيت المقدس"انطلقت صباح اليوم الجمعة أعمال النسخة التاسعة من ملتقى 
  ."شعب صامد وأمة معطاءة"تحت عنوان  إسطنبول على مدار يومين في مدينة فلسطينو  القدس لنصرة

  
، واستثمارا لحراك المسجد األقصى وقال منظمو الملتقى للجزيرة نت إن انعقاده يعد امتدادا للهبة الفلسطينية للدفاع عن

ومع مرور خمسين  لوعد بلفور شعوب األمة وانتفاضتها من أجل القدس وفلسطين، ال سيما وأنه يتزامن مع الذكرى المئوية
 .عاما على احتالل المسجد األقصى

همام  األردنويشارك في الملتقى أكثر من سبعمئة شخص من نحو خمسين دولة، بينهم المراقب العام لإلخوان المسلمين في
التونسية، واألمين العام التحاد علماء أفريقيا سعيد بابا سيال، والداعية  حركة النهضة نائب رئيس عبد الفتاح مورو، و سعيد

  .الهند الكويتي محمد العوضي، والشيخ سلمان الندوي من
  

وأبرزت الكلمات االفتتاحية دور المجتمعات العربية والمسلمة والناشطين في كافة البلدان في دعم القدس، وثّمنت جهود 
في  مرزوق الغانم مجلس األمة الكويتي  التصدي للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، مع اإلشارة إلى الموقف األخير لرئيس

  .البرلمان الدولي
  

" وأفريقياإسرائيل نجحت في قطع الطريق أمام عقد مؤتمر"وأشاد المتحدثون بجهود الهيئات المناصرة للقضية الفلسطينية التي 
  .تشرين األول الجاري، قبل أن يُعلن تأجيله إلى أجل غير مسمى/خالل أكتوبر توغو الذي كان من المزمع إقامته في عاصمة

  
    عروض تراثية

  
وتخلل فقرة االفتتاح عروض فنية فلسطينية وعروض فيديو، في وقت أقيمت على هامش الملتقى زوايا للعروض التراثية 

  .واإلنتاجات الفنية المرتبطة بثقافة الشعب الفلسطيني وتراثه
  

ل من الملتقى جلسات حوارية تناولت مستجدات القضية الفلسطينية، ومقومات التحرير ومتطلباته، ونظمت في اليوم األو 
  .وواقع التطبيع مع إسرائيل ومخاطره

  
ويناقش المشاركون أيضا دور األمة في نصرة الشعب الفلسطيني، والمشاريع الموجهة لدعم قضية القدس إغاثيا وتنمويا، 

  .سات الدولية والنشطاء المقدسيينوفرص إقامة شراكات بين المؤس
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ويتخلل الملتقى العديد من الفعاليات واألنشطة من بينها لقاءات وورش عمل وندوات تبحث في تأطير جهود المشاركين ونظم 

  .أدوات العمل التي يملكونها في خلق آليات تخدم واقع القدس وتسهم في الحفاظ على هويتها العربية واإلسالمية
  

النسوي الرابع قد استبقت فعاليات الرواد بعقد اجتماع الهيئة المركزية والعامة " رائدات بيت المقدس"ل ملتقى وكانت أعما
  .ومؤتمر المرأة والحفل الخيري أمس الخميس

  
وأقرت الهيئة العامة لالئتالف العام لنصرة القدس وفلسطين في اجتماع عقدته على هامش الملتقى قرارات الهيئة المركزية 

الئتالف بانتخاب همام سعيد رئيسا جديدا لالئتالف خلفا لعبد الرحمن البر، وانتخاب محمد العدلوني أمينا عاما خلفا لمنير ل
  .سعيد

  
  الجزيرة: المصدر 

  
 تطالب بإعادة فتح مصلى باب الرحمة باألقصى" االسالمية العليا"

   
اإلسالمية العليا في القدس، سلطات االحتالل بإعادة فتح مصلى طالبت الهيئة :  وكالة قدس نت لألنباء -القدس المحتلة 

  .باب الرحمة، مشددة على أنه من مصليات األقصى، وال يتجزأ عنه
 

إن إقدام شرطة االحتالل على استصدار قرار من المحكمة اإلسرائيلية بإغالق : وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت
  ".ر عن محكمة ليست ذات اختصاص وال صالحية لهاقرار باطل ألنه صد"هذا المصلى 

  
  .وأكدت أن األقصى أسمى من أن يخضع لقرارات المحاكم أو القرارات السياسية، مطالبة بإعادة فتحه

  
  

  . العاصمة التشيكية تحتضن ندوة سياسية حول مدينة القدس
  

تشارلز، بالتعاون مع سفارة فلسطين لدى نظمت رابطة الطالب، في كلية الفلسفة بجامعة  -دوت كوم" القدس" -لقدس
  .جمهورية التشيك، ندوة سياسية، حول مدينة القدس المحتلة، في العاصمة التشيكية براغ
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، كل من عالم اآلثار يوناثان "مدينة محتلة أم عاصمة موحدة ؟: القدس"وحاضر في الندوة، التي عقدت تحت عنوان؛ 
  .لالحتالل روني باركان، وأدارها الصحفي األمريكي يوناثان ستينميزراحي، والناشط السياسي الرافض 

  
وناقشت الندوة، التي حضرها دبلوماسيون وصحفيون ومتضامنون ومهتمون وطالب، وعدد من أبناء الجالية العربية 

  .سكو من ذلك كلهوالفلسطينية في براغ، االحتالل اإلسرائيلي للقدس الشرقية، ومركزية قضية القدس المحتلة، وموقف اليون
انعكاس صورة ما يجري في القدس "، محذرا من "أن حل قضية القدس يضمن حال للصراع بمجمله"وقال يوناثان ميزراحي، 

  ".المحتلة، على مجمل المشهد، بتعقيداته وتفاصيله المختلفة
  

مكانا مقدسا ال يمكن مصادرته تحت وأشار إلى عدم إمكانية استمرار الوضع على ما هو عليه اآلن، بوصف مدينة القدس، 
  .ذرائع تاريخية استحواذية، وخلص إلى أن القدس مدينة محتلة، وال يمكن تسويقها كعاصمة موحدة كما تزعم إسرائيل

  
نظام اآلبارتيد اإلسرائيلي هو جذر المشكلة، وأن أي حل ال يضمن المساواة بين الفلسطينيين "من جهته أكد روني باركان، أن 

  ".رائيليين، سواء أكان في دولة واحدة أو دولتين، يعتبر حال منقوصاواإلس
  

وشدد على أهمية مقاطعة نظام اآلبارتيد اإلسرائيلي كما وصفه، بالوسائل المختلفة، والضغط عليه، كي ال يكتسب أي 
  .يد البائد في جنوب إفريقيامشروعية مستقبلية بحكم األمر الواقع، أو يتحول إلى كيان فصل عنصري، على غرار نظام اآلبارت

جدير بالذكر، أن السفارة اإلسرائيلية في براغ، حاولت االلتفاف على الندوة، ووقفها قبل أن تبدأ، بذريعة تحريض بعض 
  .المشاركين اإلسرائيليين فيها، على مقاطعة إسرائيل األكاديمية، وفقا لبعض المصادر

  
  

 

  -انتهى -


